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Breves

Francisco apresenta oração
como antídoto para a
“inquietação”
O Papa apresentou ontem a oração como um antídoto para a “inquietação” contemporânea, sublinhando a necessidade de “abertura à vontade de
Deus”, na vida cristã.
Na audiência semanal, com transmissão online a
partir da biblioteca do Palácio Apostólico, Francisco desafiou os católicos a rezar de forma “simples”:
“Senhor, o que quiseres, quando quiseres e como
quiseres”.
“Quantos fiéis vivem deste modo a sua oração. Os
que são humildes de coração rezam assim, com
humildade essencial, digamos assim, com humildade simples: Senhor, o que quiseres, quando quiseres e como quiseres”, apontou.
“Rezam assim, não irritando-se porque os dias
são cheios de problemas, mas indo ao encontro
da realidade e sabendo que no amor humilde, no
amor oferecido em cada situação, nos tornamos
instrumentos da graça de Deus”, acrescentou.

Cardeal Tolentino de
Mendonça nomeado membro
da Congregação para a
Evangelização dos Povos
O Cardeal Tolentino de Mendonça foi nomeado
membro da Congregação para a Evangelização dos
Povos, uma das maiores congregações da Cúria
Romana, que acompanha a vida da Igreja nos países de missão, à escala global.
A nomeação foi conhecida esta terça-feira. D. José
Tolentino de Mendonça mantém-se como Arquivista e Bibliotecário do Vaticano.
D. José foi criado cardeal pelo Papa Francisco em
Outubro de 2019, tornando-se aos 54 anos o segundo membro mais jovem do colégio cardinalício.
O madeirense iniciou os estudos em teologia em
1982 e foi ordenado padre em 1990. Estudou ciências bíblicas em Roma e foi professor e vice-reitor
da Universidade Católica Portuguesa, a instituição
onde fez o doutoramento em teologia bíblica.
A Congregação para a Evangelização dos Povos é
presidida pelo cardeal filipino Luis Antonio Tagle e
ocupa-se das questões referentes à propagação da
fé católica no mundo inteiro.

opinião

Crianças em perigo

Carla Rodrigues
advogada

H

á tantas coisas diferentes nesta pandemia que nos tomam
de assalto, que nos
deixam as certezas em suspenso revelando a fragilidade do que nos rodeia. Qual
série televisiva, qual filme de
acção, qual enredo literário,
nada se assemelha aos contornos e imprevistos da vida real, onde as histórias se
desenrolam sem guião, sem
possibilidade de repetir a cena para obter melhor luz,
melhor imagem ou melhor
representação. Na vida real
não podemos apagar e rescrever as histórias como se
se tratasse de um ditado escrito nas carteiras dos primeiros anos do ensino básico. Na vida real não podemos
aligeirar ou apimentar a vida
dos personagens, não podemos imobilizar o vilão, ressuscitar o protagonista, proteger as crianças de todo e
qualquer perigo, nem sequer
erradicar, de um dia para o
outro, um vírus que põe em
causa os hábitos e rotinas da
humanidade. Na vida real as

histórias não terminam todas
com um final feliz, o bandido nem sempre é castigado
e os heróis nem sempre são
recompensados.
Quando pensamos em segurança e protecção de imediato pensamos na segurança e protecção das crianças.
E quando pensamos num local onde as crianças estarão
sempre protegidas e seguras,
pensamos em casa, pensamos
na família. Mas sabemos que
nem sempre é assim. Nem
sempre a casa é um local seguro, nem sempre a família é
um porto de abrigo. São inúmeras as situações em que vizinhos, forças policiais, juntas
de freguesia, paróquias, associações de solidariedade e
instituições de protecção das
crianças assumem a veste de
zeladores da vida, da integridade, da segurança, da felicidade e estabilidade dos mais
novos.
Com a declaração de pandemia somos confrontados
com um risco acrescido de
abusos, violência e perigo para as crianças. As visitas de vigilância por parte das entidades competentes aos agregados ficaram praticamente
suspensas. As famílias passam
mais tempo em casa, fechadas, sem grandes contactos
com o exterior. Os rendimentos diminuíram, a pobreza
mais dura instalou-se, os vícios de álcool e droga encontraram um terreno mais permeável a infiltrações, o confinamento e as preocupações
agravaram as potenciais situações de violência, conflito

e saúde mental, quer em famílias já sinalizadas quer em
novos casos, e isto representa
todo um perigo, uma história muitas vezes sem retorno,
sem possibilidade de emendar o erro, como foi o caso da
nossa Valentina… Hoje mais
que nunca pede-se à sociedade que esteja atenta, que seja
o anjo da guarda das crianças
desprotegidas, das crianças
em perigo.
Desengane-se quem pensa que a violência é exclusiva das classes mais pobres, ou
que a causa reside no confinamento ou recolher obrigatório. A violência já está instalada, pode estar em estado
latente mas está lá, encoberta, dissimulada, à espera que
se puxe a cavilha da granada
que vai despoletar ondas de
terríveis atrocidades físicas
e psicológicas. A pensar em
todas as crianças, ricas e pobres, a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em
Risco criou a linha telefónica -961 231 111- denominada
“Crianças em perigo”, que em
6 meses recebeu quase 500
denúncias, algumas das quais
a reportarem situações de
enorme gravidade que acontecem no seio das nossas famílias. É pedido a cada um
de nós que estejamos atentos,
que denunciemos as situações
de risco, que sejamos uma espécie de protectores e zeladores dos mais frágeis, numa
tentativa incansável de evitar
que outras Valentinas pesem
na nossa consciência. A vida
real precisa de nós, activos,
prudentes e atentos.
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Quem não tem cão caça com gato
Papa francisco
16 DE NOVEMBRO 2020 · Todo o tipo de

intolerância fundamentalista danifica
as relações entre pessoas, grupos e povos, comprometamo-nos a viver e ensinar o valor do respeito, o amor capaz
de aceitar as várias diferenças, a prioridade da dignidade humana.

1 7 DE NOVEMBRO 2020 · Também um

sorriso que partilhamos com o pobre
é fonte de amor e alegria. Possa a mão
estendida enriquecer-se sempre com
o sorriso de quem não faz pesar a sua
presença nem a ajuda que presta, mas
alegra-se apenas em viver o estilo dos
discípulos de Cristo.

Covid-19

Bispos católicos desafiam
União Europeia a superar
crise com resposta conjunta e
solidária
A Comissão das Conferências Episcopais da União
Europeia (COMECE) enviou uma mensagem às
instituições europeias e aos estados-membros,
alertando para a necessidade de superar a crise da
covid-19 com uma resposta conjunta e solidária.
“A esta crise que nos surpreendeu e apanhou desprevenidos, os países europeus reagiram inicialmente com medo, fechando as fronteiras internas
e externas, alguns recusando-se até a partilhar
entre os Países as provisões médicas mais necessárias. Muitos de nós estávamos preocupados que
até a própria União Europeia, enquanto projeto
económico, político, social e cultural, estivesse em
risco”, refere o documento, divulgado online.
O texto, intitulado ‘Reencontrar A Esperança E A
Solidariedade’, é assinado pelos presidentes dos
episcopados que integram a COMECE, incluindo D. José Ornelas, da Conferência Episcopal
Portuguesa.
Os signatários pedem, em particular que a vacina
contra a covid-19, seja “acessível a todos, sobretudo aos mais pobres”, assim que estiver disponível.
“A pandemia que nos atormentou nos últimos meses abalou muitas das nossas seguranças e mostrou a nossa vulnerabilidade e a nossa interdependência. Os idosos e os pobres em todo o mundo
sofreram o pior”, pode ler-se.

Jorge Vilaça

1

padre

Estão a ser testados
um comprimido e um
spray, ditos, contra a
solidão. Entendamo-nos: contra os efeitos que a
solidão provoca no organismo (doenças cardíacas, ansiedade e outras). Actuando no
nível neurológico, esse milagre funcionará, pensa-se, como que um truque químico
para espantar os efeitos da
solidão a partir da nossa cabeça. Avisam os cientistas,
contudo, que esse medicamento precisa de ser acompanhado por psicoterapia, ou
seja, pela ajuda tu-a-tu de um
profissional. No fundo, os investigadores continuam, pelo seu lado, a ensaiar próteses
químicas e relacionais, complementos que substituem
ou afinam partes da natureza humana e, noutros casos,
remendando a alma. Bendita
ciência!
2. Uma prótese relacional: os animais de estimação.

Mais ainda nestes tempos que
impõem distâncias. Tradicionais destinatários de afeições
e já com estatuto jurídico
em Portugal, o investimento no seu bem-estar é cada
vez maior. Alguém propôs há
pouco tempo que existissem
faltas justificadas ao trabalho
justificadas pelo luto por animais de companhia. Concordemos ou não, a ideia cresce
em todo o mundo e voltará
a aparecer. “Desproporcional” parece ter sido o entendimento actual. Destaco-lhe,
contudo, a virtude de chamar
a atenção para uma questão
bem real: há pessoas que (só)
têm o animal de companhia
como fiel amigo e cuja perda significa um duro golpe
na alegria de viver. Benditos
Bobby!
3. Há um luto pelos animais de estimação que nos
morrem. E as emoções que
acompanham esta perda não
são (nunca!) estúpidas, mas
somente humanas. Sim, é
um luto real. Em alguns casos
mais doloroso que a perda de
uma pessoa com quem, porventura, não nutrimos particular relação mesmo que do
nosso sangue. “Mas os animais não são pessoas”, dirão!
Naturalmente que o luto, enquanto processo individual e
social, permite entendimentos diferentes, conforme o
tipo de vinculação. Quanto
menos familiarizados com os
animais, provavelmente me-

nos sensíveis estamos a essas
perdas, o que não quer dizer
que não admitamos que outros o sintam com outro peso. Bendito calçar dos sapatos
dos outros!
4. Basta escutarmos quem
sofre para admitir que a relação que algumas pessoas têm
com os seus animais de estimação é muito forte e singular, decisiva para a sua sanidade e crescimento. Em alguns casos são relacionamentos afectivos substitutivos aos
humanos? No entanto, são
esses mesmos animais que
dão sentido a muitos acordares e chegadas a casa, a tarefas que normalizavam a vida,
a passeios ao ar livre, a investimentos afectivos que ultrapassavam o ecrã da televisão,
à possibilidade de ter a quem
dirigir a palavra. Quem não
tem cão caça com gato. Estes
lutos existem e que são frequentemente descurados e
até ridicularizados.
- “Mas era só um cão!”
- “Pois era, mas o Bobby
era o único que estava todos
os dias à minha espera”.
[“É contrário à dignidade
humana fazer sofrer inutilmente os animais e dispor indiscriminadamente das suas vidas. É
igualmente indigno gastar com
eles somas que deveriam, prioritariamente, aliviar a miséria dos
homens. Pode-se amar os animais, mas não deveria desviar-se
para eles o afeto só devido às pessoas” CIC 2418]
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"NÃO SOMOS UM
ARQUIVO MORTO,
SOMOS UM
ORGANISMO VIVO"
JOÃO PEDRO QUESADO (ENTREVISTA)

Foi no início deste ano que a Brotéria mudou de casa
e mudou de vida. É agora um centro cultural sempre
activo em pleno bairro alto de lisboa. Mas o que
faz um centro cultural dos jesuítas num bairro
tudo menos ligado à religião? O pe. Francisco Mota
levantou um pouco o véu desta questão.

[Igreja Viva] Em primeiro lugar, o que é a Brotéria como
centro cultural?
[Pe. Francisco Mota] A Brotéria é um projecto que nasce da
reformulação de outro projecto mais pequeno e mais antigo.
A Brotéria nasceu como revista
em 1902, onde se publicava sobretudo sobre temas de botânica, zoologia, ciência e foi lentamente transformando-se numa revista com publicação de
temas cada vez mais associados
à cultura, temas mais sociais.
Quando os jesuítas voltaram a
Portugal, depois de terem sido
expulsos no início da Primeira
República, a Brotéria começou
a desenvolver, a somar à revista, uma biblioteca importante
associada à comunidade dos jesuítas que vivia e que trabalhava
com a revista. O projecto que
temos hoje em dia nasce da reformulação daquilo que herdamos desde 1902. Nós pegamos
numa revista e numa biblioteca que existiam, que tinham
uma missão que já era conhecida e que já estava bem definida,
e decidimos trazer para o centro da cidade de Lisboa esta tra-

dição da revista e da biblioteca,
mas de uma maneira totalmente renovada. Trouxemos para o
sítio com mais dinâmica da cidade uma revista e uma biblioteca relativamente estáticas e
juntamos a isto uma galeria de
exposições temporárias, uma
livraria, uma para conferências,
cursos, seminários, workshops,
lançamentos de livros... Temos um café cá dentro, o pátio grande recebe programação cultural, vamos ter, dentro
deste centro cultural, dois gabinetes de restauro e conservação de livros antigos – anteriores a 1800 – e, neste contexto,
continuamos a publicar a revista da Brotéria a partir desta casa e continuamos a ter a biblioteca da Brotéria nesta casa. O
projecto, basicamente, é isto: a
reformulação de uma coisa que
já existia desde há muito tempo
mas de maneira que o que temos hoje em dia possa ter um
contacto maior com os públicos
que nos procuram, maior com
as pessoas que passam nesta
zona da cidade – sejam turistas, sejam residentes. No fundo, a grande novidade tem que

ver com a proximidade e com
a relação imediata que temos
com as pessoas que se cruzam
connosco.
[Igreja Viva] Então pode-se dizer que a ideia de ‘saltar’ de revista para centro cultural está nessa progressão natural do
projecto?
[Pe. Francisco Mota] Sim. A revista mantém-se, continua em
publicação. É uma parte muito importante deste projecto.
É o ponto de partida deste projecto. Mas tudo o que fazemos
neste centro cultural tem uma
dinâmica nova e uma organização nova, que para nós é muito importante. Temos conferências que se transformam em
artigos. Artigos que se transformam em exposições. Exposições que se transformam em livros que temos à venda na nossa livraria e livros que se trans-

formam, por sua vez, em novas
conferências, em novos artigos,
enfim, por aí adiante. É uma dinâmica constante de procurar
que toda a nossa programação
seja alimentada por tudo aquilo
que nós fazemos: a galeria alimenta a revista, que alimenta a
livraria, sempre assim. A revista é um ponto de partida muito importante, mas que só faz
sentido se for integrado no resto daquilo que nós fazemos.
[Igreja Viva] Porquê a escolha de não ser apenas e só centro cultural, que fecha e abre
as portas como qualquer outro
museu?
[Pe. Francisco Mota] Porque
temos a consciência clara de
que aquilo que nós temos para
oferecer de relevante à cidade, à
Igreja e ao mundo é uma atenção permanente às preocupações que as pessoas que se cru-

zam connosco têm. Isto obriga-nos a avaliar constantemente
aquilo que se diz na rua, aquilo
que as pessoas dizem, que procuram, que manifestam... Obriga-nos a ter uma atenção permanente à actualidade das notícias, à actualidade da situação
económica, política, artística,
cultural, espiritual e psicológica do país, porque isso é aquilo que nós temos para oferecer. Nós não somos um arquivo
morto, somos um organismo
vivo. Essa é a razão pela qual
uma revista não é suficiente,
nem um museu seria suficiente, e isso requer que tenhamos
uma atenção muito constante a
tudo aquilo que acontece à nossa volta.
[Igreja Viva] Que temas é que
se podem ler na revista e ouvir a ser debatidos no centro
cultural?
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Nós estamos aqui não
como estranhos que
chegam a este mundo
a tentar descobrir o
que ele é, mas como
participantes deste
mundo, como pessoas,
como uma instituição
cuja vida se desenvolve
exactamente no lugar
onde nós estamos.

[Pe. Francisco Mota] Este ano
temos dedicado atenção, por
exemplo, às questões da qualidade das nossas democracias e
da nossa vida democrática, temos trabalhado numa série de
temas que têm que ver com o
cuidado da Casa Comum, do
desenvolvimento de um modo
de vida responsável e ecologicamente sustentável, temos dedicado atenção a questões que
tem que ver com a pobreza urbana escondida, a questões do
acesso à arte, da fruição da arte... Isto são algumas coisas que
têm sido constantes ao longo
deste ano. A nossa programação
é muito variada em tudo o que
fazemos: na galeria, na revista, na livraria, nas conferências.
Temos permanentemente convidados que vêm de fora, que
vêm de todas as áreas que nos
interessam... Temos uma parte
da nossa programação que não
é só desenhada por nós, mas
que nasce também de convites
e de desafios que nos são feitos por outras pessoas e que nós
acolhemos e que também se integram na nossa programação,
mas estes exemplos que dei são
alguns daqueles que temos vindo a fazer ao longo deste ano.
Apesar do tempo que estivemos parados por causa do confinamento, vamos chegar ao final do mês de Dezembro com
mais de 160 eventos individuais
que tiveram lugar aqui ou nas
nossas redes sociais este ano.
[Igreja Viva] Pode-se considerar o centro cultural, com a localização no Bairro Alto, como
um ponto de convergência com
um lado da cultura e da sociedade que não se costuma associar à religião?
[Pe. Francisco Mota] Sim,
acho que sim, claramente. Essa é uma das razões pelas quais
nos interessa estar aqui. Precisamos de mostrar que a Igreja vive neste mundo. Nós estamos
aqui não como estranhos que
chegam a este mundo a tentar
descobrir o que ele é, mas como participantes deste mundo,
como pessoas, como uma instituição cuja vida se desenvolve
exactamente no lugar onde nós
estamos. Estamos aqui de pleno
direito, não estamos aqui a tentar forjar nada. Isto é quem nós
somos. Essa associação existe e
é bastante clara. Para nós, mais
do que rebatê-la, o que interessa é só mostrar que a normalidade da nossa vida neste lugar é
total, este é o sítio onde estamos
e onde é suposto estarmos.
[Igreja Viva] Têm conseguido fazer essa convergência, essa ligação?

[Pe. Francisco Mota] Temos
porque já fazíamos antes. Toda
a nossa vida é isto. Um dos padres cá de casa foi, noutro dia,
a um centro cultural com uma
das bandas da moda de Lisboa
tocar congas durante o concerto. Posso dar muitos exemplos, mas acho que são maus
exemplos. Isto é o que as pessoas gostam de ouvir, mas não
é isto que é significativo. O que
é significativo não é o exemplo
de isto ter acontecido uma vez.
O que é significativo é que isto seja a nossa vida, nós permanentemente fazemos coisas como estas. Estamos permanentemente empenhados no modo
de vida e no ritmo de vida que
é o do tempo em que nós vivemos. Desse ponto de vista, acho
que este é um projecto que tem
sido bem sucedido, mas aquilo que as pessoas associam para nós só é interessante quanto
baste.
[Igreja Viva] Ou seja, diria que
cabe à Igreja manter-se próxima de onde as pessoas estão,
não apenas geograficamente
mas também através da linguagem e das preocupações de cada um?
[Pe. Francisco Mota] Sim, quer
dizer... Nem sei qual seria a alternativa de resposta a essa pergunta! A resposta é claro que
sim. A Igreja não existe fora do
mundo onde vive.
[Igreja Viva] Há quem veja esta aproximação de que estamos
a falar como um caminho para a perda de espiritualidade.
Discorda?
[Pe. Francisco Mota] Sim, discordo absolutamente. Acho que
é uma visão infantil do que é a
vida cristã e do que é a nossa fé.
Uma visão defensiva, que foi
tentação da Igreja ao longe de
muito tempo e que é uma tentação permanente da Igreja. É
uma tentação que foi combatida a partir de dentro, e nós demos-lhe nomes. A tentativa da
Igreja de se separar do mundo
em que vive nasce de um entendimento errado do que é a
fé cristã. Eu tenho uma posição
muito forte sobre esse assunto.
[Igreja Viva] Em geral, a Igreja portuguesa tem sabido fazer isso, manter-se próxima das
pessoas?
[Pe. Francisco Mota] Não,
acho que a Igreja portuguesa tem muita dificuldade em
manter-se próxima das pessoas. Acho que faz algum esforço para tentar inventar uma linguagem que seja próxima das
pessoas, mas tendemos a funcionar reactivamente e estamos
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muitas vezes mais a tentar ser
cool do que ser naturais e ter
uma palavra natural a dizer sobre aquilo que é a preocupação
das pessoas. Temos imenso caminho para fazer desse ponto
de vista.
[Igreja Viva] Como é que se faz
esse caminho?
[Pe. Francisco Mota] É deixarmos de ter uma entoação quando fazemos as leituras da missa diferente daquela que temos
quando estamos com os nossos
amigos, por exemplo. Não vejo uma exemplo mais claro do
que este. Porque é que os padres, porque é que as pessoas
nas paróquias mudam de voz
quando estão na missa? Há alguma coisa estranha nisto, parece que temos duas vidas diferentes. A aproximação faz-se
reconhecendo que o mundo
onde nós vivemos é o mundo da Igreja. O mundo fora das
portas da igreja é, também, o
mundo da Igreja. É aí onde estamos e onde é normal estarmos. Podemos dizer que há um
longo caminho de aprendizagem que pode ser feito e que
deve ser feito em áreas específicas. Por exemplo, a Igreja tem
uma péssima relação com a arte, com os artistas e com a capacidade de distinguir o que é
esteticamente interessante do
que não é. Isto acontece em todo o lado. Há aqui muito caminho para fazer, caminho de
aprendizagem. A Igreja tem
muito boa capacidade de acção,
iniciativa, denúncia social mas
tem pouca capacidade de organização. Temos organizações
que não são sempre bem geridas, temos muito para aprender nisto. A relação da Igreja
com a cultura só pode ser forte
se houver boas instituições, se
não houver boas instituições...
Um passo fundamental deste
processo é perceber o que lemos, que música ouvimos, os
filmes que vemos, de que referências nos rodeamos... Podemos viver só de telenovelas,
mas isso não nos vai levar muito longe. Há elemento de erudição na vida contemporânea
que é indispensável que a Igreja
se aproprie para que possa entrar na vida das pessoas que nos
procuram. Desse ponto de vista, não só a formação dos padres, mas de toda a Igreja, de
todos os fiéis, de todas as pessoas que formam as suas instituições, deve ser um desafio de
viver uma vida intelectualmente exigente, culturalmente erudita. O processo de aprendizagem tem sempre que começar
fora daquilo que nos deixa confortáveis, mas é indispensável.
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“Acautelai-vos e vigiai”
I Domingo Advento

ILUSTRAÇÃO DA ARQ. MARIA TAVARES

itinerário
No presbitério é colocado o smartphone da caminhada de
Advento-Natal, no qual surgirá a imagem de uma lanterna,
símbolo da vigilância. Além disso, colocar-se-á a estrela
num lugar de destaque, também proposta na mesma
caminhada.

LITURGIA da palavra
LEITURA I Is 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7
Leitura do Livro de Isaías
Vós, Senhor, sois nosso Pai e nosso
Redentor, desde sempre, é o vosso nome.
Porque nos deixais, Senhor, desviar
dos vossos caminhos e endurecer o
nosso coração, para que não Vos tema?
Voltai, por amor dos vossos servos
e das tribos da vossa herança. Oh se
rasgásseis os céus e descêsseis! Ante a
vossa face estremeceriam os montes!
Mas vós descestes e perante a vossa
face estremeceram os montes. Nunca
os ouvidos escutaram, nem os olhos
viram que um Deus, além de Vós, fizesse
tanto em favor dos que n’Ele esperam.
Vós saís ao encontro dos que praticam a
justiça e recordam os vossos caminhos.
Estais indignado contra nós, porque
pecámos e há muito que somos rebeldes,
mas seremos salvos. Éramos todos
como um ser impuro, as nossas acções
justas eram todas como veste imunda.
Todos nós caímos como folhas secas,
as nossas faltas nos levavam como o
vento. Ninguém invocava o vosso nome,
ninguém se levantava para se apoiar em
Vós, porque nos tínheis escondido o vosso
rosto e nos deixáveis à mercê das nossas
faltas. Vós, porém, Senhor, sois nosso Pai
e nós o barro de que sois o Oleiro; somos
todos obra das vossas mãos.
Salmo responsorial
Salmo 79 (80), 2ac e 3b. 15-16.18-19 (R. 4)
Refrão: Senhor nosso Deus, fazei-nos
voltar, mostrai-nos o vosso rosto e
seremos salvos.

LEITURA II 1 Cor 1, 3-9
Leitura da Primeira Epístola do apóstolo
S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: A graça e a paz vos sejam dadas
da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor
Jesus Cristo. Dou graças a Deus, em todo
o tempo, a vosso respeito, pela graça
divina que vos foi dada em Cristo Jesus.
Porque fostes enriquecidos em tudo: em
toda a palavra e em todo o conhecimento;
e deste modo, tornou-se firme em vós
o testemunho de Cristo. De facto, já não
vos falta nenhum dom da graça, a vós que
esperais a manifestação de Nosso Senhor
Jesus Cristo. Ele vos tornará firmes até ao
fim, para que sejais irrepreensíveis no dia
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus,
por quem fostes chamados à comunhão
com seu Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor.
EVANGELHO Mc 13, 33-37
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Marcos
Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discípulos: “Acautelai-vos e vigiai, porque
não sabeis quando chegará o momento.
Será como um homem que partiu de
viagem: ao deixar a sua casa, deu plenos
poderes aos seus servos, atribuindo
a cada um a sua tarefa, e mandou ao
porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto,
visto que não sabeis quando virá o dono
da casa: se à tarde, se à meia-noite, se ao
cantar do galo, se de manhãzinha; não se
dê o caso que, vindo inesperadamente,
vos encontre a dormir. O que vos digo a
vós, digo-o a todos: Vigiai!”.

REFLEXÃO
Advento, tempo de profecia e de
esperança: anúncio do Salvador. Nada
nem ninguém, mesmo a fragilidade e
o pecado, nos pode retirar a fonte da
esperança. A profecia chega à plenitude

com a vinda do Salvador. Jesus Cristo
oferece-nos o complemento da esperança:
“digo-o a todos: Vigiai!”.
“Somos todos obra das vossas mãos”
O Advento marca o ponto de encontro de
um caminho bifurcado: o nosso itinerário
até (ao nascimento de) Jesus Cristo e a
vinda de Deus à nossa humanidade.
O nascimento de Jesus Cristo na nossa
carne concretiza a súplica/profecia: “Oh
se rasgásseis os céus e descêsseis!”.
Deus rasgou os céus e desceu da forma
mais admirável: fez-se carne, tornou-se
humano como nós. Esta é a mais bela
história: Deus, o Criador, vem assumir
a nossa condição de criatura para nos
oferecer o caminho da salvação, para nos
mostrar o sentido da vida.
Ao iniciar este percurso, tomemos a
narrativa do profeta Isaías: “Vós, Senhor,
sois nosso Pai e nosso Redentor […].
Sois nosso Pai e nós o barro de que sois
o Oleiro; somos todos obra das vossas
mãos”.
Deus arregaça as mangas, toma o barro,
e as suas mãos moldam com delicadeza
o nosso ser: somos obra das mãos
amorosas de Deus. Que mais precisamos
para nos enchermos de esperança e de
confiança?!
A imagem do oleiro e do barro remete
para a necessidade de contínuo
movimento: só assim é possível dar forma
à ideia que o oleiro tem na sua mente e
no seu coração. É assim o Advento: um
movimento contínuo, uma vigilância
ativa, para não ficarmos parados, mas
permitirmos que as mãos de Deus
continuem a realizar em nós a sua obra.
O que é que Deus tinha na mente e no
coração quando moldou o meu ser?
Acolhe este início de ano litúrgico como
nova oportunidade para sintonizares com
o propósito que Deus tem para ti, para
cada um de nós.

Façamos ‘a viagem da vida’ em busca
de sentido, à descoberta do propósito,
ao encontro da missão que está desde
sempre na mente e no coração do Oleiro.
Hoje, continua a moldar o teu ser, de modo
que te possas conformar à sua imagem,
assumir a tua missão no mundo.
As decisões que tomamos condicionam
o rumo da vida. O Advento é um tempo,
como diz Jesus Cristo no evangelho, para
estar atentos, à cautela, e vigilantes, um
tempo para redefinir as nossas metas,
não de acordo com a nossa vontade, mas
segundo os desígnios de Deus.
És uma missão
No caminho do Advento até à Epifania,
é-nos proposta uma bela história de
encontro. Uma história de amor e de
esperança, de luz e de vida.
Deus mantém a iniciativa de vir ao nosso
encontro, para estar connosco e nos falar
como a amigos. E nós colocamo-nos à
escuta para descobrir a nossa missão
neste mundo.
Como Jesus Cristo, que vem para nos
salvar, existe um propósito para cada um
de nós. O cristão reconhece que é obra
das ‘mãos’ de Deus. A nossa identidade e
missão foram inscritas por Deus no nosso
coração.
Este é o tempo para a vigilância activa,
“pois cada dia é um ‘presente’ que
Deus nos dá, nova oportunidade para
ganharmos uma vida com projecção
eterna“ (Lopes Morgado).
Reflexão preparada por Laboratório
da Fé in www.laboratoriodafe.pt

Semear caridade
Acólitos
O Ano Litúrgico começa com um apelo à
vigilância e à cautela: que a necessidade
de agir não nos encontre a dormir.
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Eucologia

Viver na esperança

Sugestão de cânticos

Orações presidenciais: Orações do I Domingo de
Advento (Missal Romano, 103)
Prefácio: Prefácio de Advento 1/A (Missal Romano,
453)
Oração Eucarística: Oração Eucarística II (Missal
Romano, 524ss)

Procure cada cristão, na comunidade de que faz
parte, ser dom para os irmãos, através duma visita.
Se não for possível, faça-se um telefonema, enviese um email a quem está só ou doente. Ou, entre
outros gestos de solidariedade, por exemplo, ir buscar
alimento ou medicamentos para quem, por motivos
de saúde ou falta de recursos, não o possa fazer.

— Entrada: A Vós elevo a minha alma – F. Fernandes
— Apresentação dos dons: Abre claro o Céu – S. Marques
— Comunhão: Maranatha! Vinde, Senhor Jesus – M. Luís
— Final: Avé, Senhora do Advento – Az. Oliveira

Numa celebração, para além das ações
ordinárias, há sempre um imprevisto
que surge. Será que eu cultivo a atenção
permanente às solicitações que me são
feitas?
Leitores
Ler a Palavra de Deus na celebração é
fazer com que os céus se rasguem e a
face de Deus desça, ora com a força que
faz estremecer as montanhas, ora com a
suavidade do orvalho. Estou vigilante para
dar ao texto que proclamo ora a força ora a
suavidade que ele exige?
Ministros Extraordinários
da Comunhão
O Ministro Extraordinário da Comunhão,
ao levar aos doentes o dom supremo
da graça divina que é a Eucaristia, torna
firmes na fé aqueles que esperam em
jubilosa esperança a manifestação do dia
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Assim,
podem anunciar-lhes também que já não
lhes falta nenhum dom da graça.
Músicos
Sem uma profunda atenção a quem dirige,
à assembleia, aos cantores, ao organista,

à partitura, etc, não há ministério musical
que se possa exercer eficientemente. Por
isso, a interpelação de Jesus: “acautelaivos e vigiai” deve ser assumida de uma
forma muito particular pelos músicos no
exercício do seu ministério próprio.

Celebrar em comunidade
Introdução ao espírito da celebração
da Eucaristia
Depois da saudação inicial, faz-se a seguinte
admonição:

Iniciamos, hoje, o tempo de Advento, um
tempo que nos leva a preparar a vinda
do Deus Amor à humanidade. Um tempo
propício para entender o que se passa no
coração. Significa parar para examinar
a vida, isto é, para assumir a atitude de
vigilância em todo o momento. Pode
ser um tempo fecundo para esvaziar
a vida de tudo o que é excessivo, com
humildade e simplicidade, dando lugar
primordial à Caridade que vem visitar.
São muitos os sinais, mas fundamental
é preparar e acolhê-los para sentir a
proximidade d’Aquele que quer trazer o
Amor e a Paz.
No final da admonição, abre-se a App

da Caridade, evidenciando a imagem da
lanterna, símbolo da vigilância.

Homilia
1. A palavra-chave do Advento é
“vigilância”: o verdadeiro discípulo
faz deste tempo de espera, um tempo
de compromisso activo e efectivo no
compromisso do Reino. Por isso, o verbo
“vigiar”, nos 5 versículos do Evangelho,
é sucessivamente retomado: “Tomai
cuidado, vigiai!”; “Ordenou ao porteiro que
vigiasse”; “Vigiai, pois!”; “Digo a todos:
vigiai!”. Jesus ilustra o ensinamento, com
uma breve parábola. Os destinatários são
Pedro, André, Tiago e João, os primeiros
discípulos no Evangelho de Marcos, que
se tornam representantes de todos os
futuros discípulos: “Digo a todos: vigiai!”
2. Mas o que é que significa vigiar? A
palavra grega (agrypnéo) indica alguém
que passa a noite em campo aberto,
atento ao mais pequeno rumor, para
evitar que a colheita seja roubada ou
o campo danificado por algum ladrão.
Estar “atentos” significa estar sempre
alerta, de sentinela. A este propósito,
o poeta brasileiro Vinícius de Moraes
escreveu assim num belíssimo poema:

“A coisa mais divina / Que há no mundo
/ É viver cada segundo / Como nunca
mais”. Também D. António Couto nos
ajuda a entender a vigilância: “É assim,
sempre vigilantes, amantes e esperantes,
sempre à escuta e à espera de alguém,
com Amor imenso e intenso, que rasga
o próprio tempo, que devemos encher
todos os nossos instantes, como se
fosse a primeira vez, como se fosse a
última vez. Aprendamos então que tudo
no Evangelho é decisivo, pois é-nos
mostrado com toda a clareza que cada
passo conta, cada gesto conta, cada
palavra conta, cada copo de água conta!”.
3. Vigiar significa considerar os outros
– familiares, amigos, colegas – nossos
companheiros de peregrinação: portanto
significa amar cada um como um irmão
tido como dom, sem nunca desejar
possuir alguém como propriedade
privada; significa servir a todos, mas não
escravizar ninguém. Porque o Senhor
vem! É tempo, portanto, de levantar a
alma e rezar em todo o tempo: “Senhor
nosso Deus, fazei-nos voltar, mostrai-nos
o vosso rosto e seremos salvos”.
A versão completa do subsídio litúrgico encontra-se
disponível em www.arquidiocese-braga.pt/liturgia/
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D. Jorge Ortiga preside a eucaristias em sufrágio
de vítimas de Covid-19 e sacerdotes
O Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga, irá presidir no próximo Domingo, dia 22 de Novembro, a uma
eucaristia em sufrágio por todas
as vítimas de Covid-19. Esta euca-

ristia terá lugar na Sé de Braga, às
11h30.
Já no dia 26 de Novembro, quinta-feira, preside a nova eucaristia às
11h00, na Igreja de Fraião, pelos

membros do clero falecidos.
Sufrágios são “os actos piedosos
que se realizam em favor dos defuntos: por exemplo, celebrar uma
Missa em sufrágio de alguém”.

Livraria
diário do minho

livro da
semana

16,6€

Rezar de olhos
abertos
José Tolentino Mendonça

Quer gravar uma canção de Natal?
A rede portuguesa do Juntos pela
Europa – “rede ecuménica de movimentos e comunidades cristãs” –,
está a convidar os crentes a partilhar uma animação ou uma filmagem com uma canção de Natal. A
iniciativa decorre sob o mote “Natal juntos”, e os seus promotores
deixam um apelo à participação da
população.
“Vamos celebrar este ‘Natal juntos’, partilhando canções de amor e
esperança. A celebração do nascimento de Jesus é um momento de
alegria para todos”, referem os promotores desta iniciativa. Os cidadãos podem participar individualmente, ou através de coros, profis-

sionais ou amadores, academias
de música, paróquias e comunidades. A iniciativa é aberta a pessoas
de todas as idades, crentes e não
crentes.
“A celebração do nascimento de Jesus é um momento de alegria para
todos. Os movimentos, comunidades ou grupos cristãos que queiram
participar podem fazer um vídeo
com a gravação de uma canção de
Natal. Este vídeo pode ser uma filmagem ou uma animação”, explicam os promotores da iniciativa.
Os vídeos devem ser enviados para
o endereço eletrónico juntos.noporto@gmail.com, podendo posteriormente ser partilhados no Facebook

Director: Damião A. Gonçalves Pereira · Coordenação: Departamento Arquidiocesano da Comunicação Social
(Pe. Paulo Terroso, Pe. Tiago Freitas, João Pedro Quesado) · Design: Romão Figueiredo
Multimédia: Ana Marques Pinheiro · Contacto: comunicacao@arquidiocese-braga.pt

e Youtube da plataforma “Juntos
pela Europa”, que em Portugal integra as Conferências de São Vicente de Paulo, Comunidade Emanuel,
Família Missionária Verbum Dei,
Equipas de Nossa Senhora, Instituição Teresiana, Metanoia – Movimento Católico de Profissionais,
Movimento Apostólico de Schoenstatt, Movimento dos Cursilhos de
Cristandade, Movimento dos Focolares e Oficinas de Oração.
A iniciativa pretende cimentar o encontro entre membros de diferentes
grupos e movimentos cristãos que,
até agora, se encontram quase só
durante a Semana pela Unidade dos
Cristãos, entre 18 e 25 de Janeiro.

Fale connosco no

Esta obra foi pensada não como
um livro sobre a oração, mas como
um caderno de práticas da oração,
reunindo um conjunto de textos
que José Tolentino Mendonça foi
escrevendo ao longo do tempo,
muitos deles no contexto da atividade
pastoral, para serem utilizadas por
comunidades ou, simplesmente, para
serem lidas e escutadas em silêncio.
De olhos abertos, enfrentando a
solidão e a tempestade.

Compre online em
www.livrariadm.pt

